
 
Beszámoló a "A csömöri svábok élete" elnevezésű táborhoz 

 
A nyári táborunk kiemelt céljai között szerepelt a csömöri svábok életének jobb megismerése. Mivel a német 
nemzetiségi hon- és népismeret tantárgyban kiemelt helyen szerepel a tanulók lakóhelyének és az ott élő 
svábság szokásainak megismerése, ezért már a tábor kezdete előtt a tanulók közös énekkari próbán vettek 
részt a Freundeskreis tagjaival. 
A Freundeskreis tagjaival közös dalt tanultunk be. A közös munka azonban most se állt le, készülünk az 
adventi gyertyagyújtásra is közösen. 
Amikor a gyerekek név szerint bemutatkoztak az idősebbeknek, sokszor elhangzott, hogy: "Ismertem a 
nagyszüleidet", "A nagymamád osztálytársam volt", stb. Így lett a közös éneklés élmény mindenkinek és vált 
élővé a történelem a tanulóink számára. Ugyanakkor ezek az énekkari próbák lehetőséget adnak beszélgetésre, 
ismerkedésre is. Több néni szokott sütni a gyerekeknek valami apróságot, így egy helyi specialitást, a babos-
töpörtyűs pogácsát, már a gyerekek is ismerik. 
Megbeszéltük, hogy legközelebb, akit érdekel, segíthet majd sütni is. 
Az éneklés mellett a táncolás is szerepelt a tábori programok között. Élőzenés (harmónikás) táncházat 
tartottunk, a tábor végén pedig bemutattuk a táncot a szülőknek is, próbáltuk őket is bevonni a táncolásba. 
Emellett több előadó és vendégtanár is eljött a táborba. 
A meghívottak között szerepelt német nemzetiségi tanár Ceglédbercelről, így tanulóink más sváb település 
életébe is bepillantást nyerhettek, mely szintén tananyagként szerepel. Nagy segítséget nyújtott táborunkhoz 
a XIV. kerületi nemzetiségi óvoda, akik rendelkezésünkre bocsátottak nagyon sok, eredeti népviseleti ruhát, 
így ezekből kiállítást is tudtunk rendezni, melyet egész héten megnézhettek a gyerekek, fel is próbálhatták 
őket. Ehhez kapcsolódó feladataink is voltak, készítettünk népviseleti ruhát viselő babás színezőket is, 
melyeket a táborzáró kiállításon be is mutattunk. 
Másik fontos eleme volt a táborunknak a helytörténeti séta. A séta során a tanulóknak csoportosan kellett 
német nyelvű feladatokat megoldaniuk, egy-egy fontosabb sváb helyszínen, például Nepomuki szobor, Schick 
vendéglő, katolikus templom, régi iskola. Ennek a sétának a lebonyolításához pedig a helyi német nemzetiségi 
önkormányzat tagjaitól valamint szülőktől kaptunk segítséget.  
Ezzel lehetőség nyílt arra, hogy mind a szülők, mind a képviselők egymást jobban megismerjék, valamint 
nagyon sok jó ötlet született ezekből a beszélgetésekből, pl. szeretnénk újra feleleveníteni a régi csömöri sváb 
Mikulásozás hagyományát. 
A tanulóknak minden nap volt német nyelvű foglalkozás, ezeken vagy egyénileg, vagy csoportosan kellett 
feladatokat megoldaniuk. 
A kirándulások alkalmával mindig felkerestük az adott település Nepomuki szobrát, azt megkoszorúztuk. Sok 
gyereknek okozott meglepetést, hogy ilyen szobor nem csak Csömörön található. 
Azt gondolom, a táborban nagyon sok lehetőségük nyílt a gyerekeknek lakóhelyük jobb megismerésére, 
emellett pedig több generáció közös munkáját is lehetővé tette, ami a hagyományok ápolásán túl, a 
hagyományok továbbadására is lehetőséget teremtett. 
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